Raport z działalności
Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów
Czerwiec-grudzień 2016

6 grudnia 2016

Drogie Forowiczki, Drodzy Forowicze,
poniżej oddajemy w Wasze ręce raport z działalności stowarzyszenia z okresu
czerwiec-listopad 2016. Znajdziecie w nim informacje o projektach
poszczególnych Przedstawicielstw Regionalnych oraz o działalności Zarządu.
Życzymy udanej lektury!
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Wydarzenia
Świat pod Lupą / 3-4.06
We współpracy z EFCR oraz Fundacją im.
Heinricha Bölla, współorganizowaliśmy
w Muzeum Polin, cykl 14 spotkań,
dyskusji
i
pokazów
filmowych
poświęconym
sprawom
międzynarodowym. W spotkaniu wzięło
udział ponad 500 uczestników. Debatom
towarzyszyła
wystawa
poświęcona
uchodźcom, spacer po Muranowie
śladami murali oraz „Żywa Biblioteka” z
udziałem migrantów i uchodźców.
Jaka będzie przyszłość Europy? Gdzie jest w tym wszystkim miejsce dla Polski?
„Świat pod lupą” to zaproszenie do obywatelskiej debaty o tematach
międzynarodowych. Dyskusje, filmy i warsztaty pozwolą zobaczyć współczesne
wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw. Rozmawiano o rosyjskiej propagandzie, o
tym, jak będą wyglądać wojny przyszłości, jaka będzie Ameryka po wyborach i czy w
Europie może powstać Islamistan. Spotkaliśmy się z reportażystkami oraz uchodźcami
mieszkającymi w Polsce. A na koniec, w gronie czołowych intelektualistów młodego
pokolenia, zastanawiano się, jak Polska powinna odnaleźć się w Europie i świecie, które
w nadchodzących latach oferować będą nowe wyzwania.
Partnerzy: Fundacja Orange, Against Gravity, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Centre for European Policy Analysis, Forum Młodych Dyplomatów, Humanity in
Action, New Eastern Europe, Nowa Europa Wschodnia, Polskie Forum Migracyjne
Info: http://www.ecfr.eu/events/event/wiat_pod_lup._warszawskie_spotkania_midzynarodowe

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej / 29.09-01.10.2016
Byliśmy obecni na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej /
Eastern Europe Initiatives Congress / Конгресс
инициатив
Восточной
Европы (KIEW)
w
Lublinie. Celem tego trzydniowego wydarzenia
jest inspirowanie skutecznej i trwałej współpracy
transnarodowej,
wzmacnianie
współpracy
rozwojowej, integrowanie środowisk,
stymulowanie
dialogu
pomiędzy
władzami lokalnymi i regionalnymi
krajów
UE
oraz
Partnerstwa
Wschodniego.
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Misja Obserwacyjna na Litwie / 6-10.10
Na początku października Forum Młodych Dyplomatów obserwowała wybory
parlamentarne w Republice Litewskiej. Nasi członkowie odbyli szereg spotkań, m.in. w
Ambasadzie RP w Wilnie oraz z Dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie, panem
Marcinem Łapczyńskim.
Misja FMD została zorganizowana w ramach projektu The Young Election
Observers organizowanego dzięki wsparciu EU-Russia Civil Society Forum Гражданский Форум Россия. Dzięki najlepszym praktykom OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) członkowie misji odbywają szereg
spotkań oraz szkoleń. Szkolenie z prawa wyborczego przeprowadził Julius Lizunas
z Baltosios pirštinės.
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Trilateral Youth Forum / 23-29.10

Jest to projekt młodzieżowy, którego głównym
celem jest budowanie mostów i porozumienia
między młodymi ludźmi z trzech powyższych
krajów. Uroczyste otwarcie odbyło się w obecności
dwóch
przedstawicieli
placówek
dyplomatycznych: Rosji i Niemiec oraz innych dostojnych gości, w tym dziennikarzy i
ekspertów tematyki Polska-Niemcy-Rosja. FMD po raz pierwszy jest partnerem
projektu i zamierza dołączyć do niego także w przyszłym roku w Poczdamie.

Warsaw Security Forum / 26-28.10
WWW: http://warsawsecurityforum.org/

Coroczna
międzynarodowa
konferencja,
organizowana przez Fundację im. Kazimierza
Pułaskiego. WSF jest miejscem wymiany
doświadczeń i poglądów w obszarze polityki
bezpieczeństwa
państw
członkowskich
Organizacji
Paktu
Północnoatlantyckiego
(NATO) i Unii Europejskiej (UE) oraz państw
partnerskich. Gośćmi konferencji są wysocy
przedstawiciele państwowi, ambasadorowie,
politycy
oraz eksperci
specjalizujący
się
w sprawach
międzynarodowych
i bezpieczeństwie. Dotychczas w konferencji
wzięli udział m.in. byli prezydenci Polski
Bronisław
Komorowski,
Litwy
Vytautas
Landsbergis i Gruzji Mikheil Saakashvili, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO
Aleksander Vershbow, a także byli i obecni ministrowie spraw zagranicznych
oraz obrony narodowej wielu krajów. Ponadto, WSF gościło także wielu znamienitych
ekspertów i przedstawicieli państwowych.
Forum Młodych Dyplomatów jest stałym partnerem WSF i zarządza m.in.
wolontariuszami rekrutowanymi na konferencję. W tym roku koordynatorem WSF z
ramienia FMD był Przewodniczący PR Warszawa Piotr Krynicki.
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Wyjazd integracyjny / 14-16.10

Komunikacja
Jako Zarząd wprowadziliśmy pewne wytyczne dotyczące komunikacji, jednak nadal
powinny być one udoskonalane. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest tzw.
komunikacja strukturalna tj. sprawy związane z PR-em są komunikowane do rzecznika
prasowego FMD poprzez rzeczników lokalnych, zaś problemy danego PR są „zbierane”
przez Władze i przekazywane Zarządowi. Kolejnym krokiem powinno być opracowanie
modeli wiadomości e-mailowych pozwalających na lepszą orientację. Chodzi o
zachowanie odpowiedniej hierarchii (np. mail o tytule ważne, czytamy przed mailem
bez takiego tytułu; mail pilne sugeruje, że adresat oczekuje reakcji możliwie najszybszej
etc.). Warto na bieżąco aktualizować obie grupy facebookowe (Forum Młodych
Dyplomatów oraz PR Warszawa), jednak nie należy rezygnować z maila, ani nawet
umniejszać jego roli, ponieważ jest to bardzo bogate źródło informacji nie tylko na
temat różnych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie. To także informacje na
temat eventów innych organizacji, oferty praktyk i pracy. To także duża sieć
komunikacyjna, która jest wykorzystywana w najróżniejszy sposób (także do celów
prywatnych).
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Nowa strona internetowa    www.new.diplomacy.pl
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Logo
Etapy tworzenia logotypu:
 Znalezienie grafika (wstępne rozmowy dot. potrzeb)
 Szeroko zakrojone konsultacje:
o Wewnątrz Zarządu
o Przygotowanie i przeprowadzenie przez Sekretarza Generalnego
ankiety celem zdefiniowania rozpoznawalności obecnego logotypu,
sposobu jego postrzegania i potrzeby ewentualnych zmian wśród
wybranych członków tymczasowych, stałych oraz Rady
Programowej
o Prezentacja wyników w ramach kolejnych spotkań skypowych
Zarządu
o Wstępne rozmowy i prezentacja wyników pod czas letniego WZC
 Konsultacje z Rada Programową i wstrzymanie prac
 Dostarczanie kolejnych projektów
 Stworzenie i przeprowadzenie w konsultacji z jednym z członków Rady
Programowej ankiety dot. logotypu
Niektóre z propozycji, które zostały najlepiej ocenione:
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Projekt Młodzieżowy
Na chwilę obecną nawiązaliśmy współpracę z następującymi szkołami:





II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,
LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie,
V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu,
II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
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Raport działania Rzecznika Prasowego FMD za okres
maj-grudzien 2016 r.
Podstawowym celem działań Rzecznika Prasowego FMD w miesiącach maj-grudzień
2016 roku było dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia, zwiększenie atrakcyjności
wizerunkowej, szczególnie w mediach społecznościowych oraz zwiększenie widoczności
w mediach cyfrowych, a także usystematyzowanie kwestii dotyczących przyznawania
patronatu FMD, publikacji informacji o wydarzeniach w mediach społecznościowych,
wysyłka skrótu najważniejszych informacji do członków Stowarzyszenia oraz
przygotowywania podsumowań prasowych z danych regionów świata (tak zwana
„prasówka”).
Media społecznościowe
Rozumiejąc zmieniające się trendy poszukiwania informacji oraz zmianę roli mediów,
komunikacja poprzez media społecznościowe stała się priorytetem. Aby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom odbiorców i przekuć informację w atrakcyjną formę, informacje o
wszelkich podejmowanych patronatach FMD została podawana w formie graficznej,
która zawierała logo wydarzenia lub/i partnera oraz logo Stowarzyszenia. Na dzień 27
listopada 2016 roku mamy 5240 obserwujących.

Ilość kliknięć "Lubię to" fanpage FMD
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Rys. 1. Dynamika zwiększania ilości obserwujących użytkowników fanpage FMD w
przedziale czasowym 1 maja – 22 listopada 2016 r.
Podczas tego okresu został rozwinięty kanał na portalu Twitter, dzięki pracy
Regionalnych Rzeczników Prasowych. Publikowane są poprzez ten kanał informacje o
wydarzeniach ze świata, informacje o wydarzeniach, a także zdjęcia oraz cytaty z

11

wydarzeń, na których pojawiają się członkowie FMD. Na dzień 22 listopada 2016 roku
mamy 453 obserwujących.

Wizyty na profilu @DiplomacyFMD
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Nową formą komunikowania treści w mediach społecznościowych jest skrót wydarzeń z
prasy, czyli popularna „prasówka”, przygotowywana przez Grupy Regionalne. Przybiera
ona kształt krótkiego opisu wydarzeń z danego okresu czasu i obszaru geograficznego
oraz komentarzami do wydarzeń, wraz z linkami źródłowymi. Do przygotowywania
takiej treści zaproszone są wszystkie Grupy Regionalne.
Publikacje o FMD


28.01.2016

r.,

FMD

Wrocław:

Wykład

–

„Kultura

arabska”;

http://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/53372



15.02.2016 r., Festiwal Dyplomacji w II LO w Białymstoku [WIDEO];
http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-dyplomacji-w-ii-lo-w-bialymstokuwideo,3648736,art,t,id,tm.html16.02.2016 r., Festiwal Dyplomatyczny w
Białymstoku; http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/festiwaldyplomatyczny-w-bialymstoku.html



26.02.2016 r., Forum Młodych Dyplomatów z wizytą w ambasadzie;
http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/forum_mlodych_dyplomatow_z_wiz
yta_w_ambasadzie18.03.2016 r., Relacja ze spotkania Chargé d’affaires

Ambasady Republiki Turcji w Warszawie p. Radcy-Minister İstem Cırcıroğlu;
http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/turkologia/circiroglu_2016.html



11.05.2016 r., „Świat pod lupą. Warszawskie spotkania międzynarodowe”;
http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci/news/swiat-pod-lupa-warszawskiespotkania-miedzynarodowe



13.05.2016 r., Projekt EEC – Liderzy Przyszłości po raz drugi na Europejskim
Kongresie Gospodarczym w Katowicach;
http://media.eecpoland.eu/pr/316502/projekt-eec-liderzy-przyszlosci-po-raz-drugi-naeuropejskim-kongresie-gospodarczym-w-katowicach
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17.05.2016 r., Bliżej świata dyplomacji; http://www.sicegazeta.amu.edu.pl/index.php?t=3567



23.08.2016 r., Gra miejska "Wspólnie o wolność"; http://rodmwroclaw.pl/Aktualnosci?id=8



24.08.2016 r., Forum młodzieżowe „The German-Polish-Russian Trialogue”;
http://www.eurodesk.pl/szkolenia/forum-mlodziezowe-german-polish-russiantrialogue



19.09.2016 r., Centrum we współpracy z The Young Election Observers i Kołem
Naukowym Studium Europy Wschodniej zapraszają serdecznie na debatę
"JEDINYJ" wybór?;
http://www.cprdip.pl/wydarzenia,debaty_i_wyklady,301,debata_jedinyj_wybor.html1
9.09.2016 r., Po wyborach w Rosji: obserwacje obserwatorów;
http://www.polskieradio.pl/130/4212/Artykul/1670097,Po-wyborach-w-Rosjiobserwacje-obserwatorow






20.09.2016 r., Wybory w Rosji. „Na wykresach widać, jak bardzo wybory
zostały sfałszowane, dosypano głosy”; http://www.rdc.pl/informacje/wybory-wrosji-na-wykresach-widac-jak-bardzo-wybory-zostaly-sfalszowane-dosypano-glosyposluchaj/29.09.2016 r., Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców;
http://kongres.lublin.eu/gielda
30.10.2016 r., Uczciwsze wybory; http://zw.lt/opinie/uczciwsze-wybory/

7.11.2016 r., Kto zostanie prezydentem USA? Amerykański wieczór wyborczy
na WNPiD UAM; http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/kto-zostanie-



prezydentem-usa-amerykanski-wieczor-wyborczy-na-wnpid-uam,11431913/
22.11.2016 r., Trans-Pacific Partnership Conference; http://kontynentwarszawa.pl/wydarzenia/46904-trans-pacific-partnership-conference



8.11.2016 r., FMD Poznań: Amerykański Wieczór Wyborczy na WNPiD;
http://poznan.carpediem.cd/events/1614906-fmd-pozna-ameryka-ski-wiecz-rwyborczy-na-wnpid-at-wydzia-nauk-politycznych-i-dziennikarstwa-uam/

Przyznane patronaty w okresie styczeń-listopad 2016 r.
1. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne Spory i Konflikty
Międzynarodowe!, 15 stycznia 2016 r.
2. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Rola
Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie”, 18 marca 2016
r.
3. Wydarzenie "Baśń 1001 nocy", 3 czerwca 2016 r.
4. Wykład „Przewaga westernizacji nad tradycją, czyli podatki w świecie arabskim",
13 czerwca 2016 r.
5. Spotkanie "Sąsiedztwo z widokiem na przyszłość", 13 czerwca 2016 r.
6. Debata "Patriotyzm gospodarczy jest potrzebny", 29 czerca 2016 r.
7. 13. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP2016, 1-5 września
2016 r.
8. Baltic Youth Forum, 16 września 2016 r.
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9. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego
w regionie MENA „Bałkański Patchwork”, 5-6 października 2016 r.
10. "Go Americas!" 11-12 października 2016 r.
11. II Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów, 17-19 listopada 2016 r.
12. Lublin Model United Nations 2016, 30 listopada - 2 grudnia 2016 r.
Zasady udzielania patronatów honorowych oraz zwykłych Stowarzyszenia
Forum Młodych Dyplomatów
Stowarzyszenie Forum
Młodych
Dyplomatów,
w
ramach
działalności
pozarządowej i budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, może udzielać na
wyraźną prośbę zainteresowanych patronatów honorowych oraz zwykłych. Każdy z
nich będzie charakteryzował się innymi warunkami współpracy oraz obowiązkami
przywilejami płynącymi ze współpracy
Akcje, które FMD może obejmować patronatem:




Wydarzenia jednodniowe i kilkudniowe;
Wydarzenia organizowane cyklicznie;
Konferencje, seminaria, wykłady, projekty, spotkania, szkolenia, wyjazdy
studyjne i inne formy aktywności, której celem jest poszerzanie wiedzy i
nabywanie umiejętności.

Charakter akcji:







Akcje przeznaczone dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty
umysłowe i zdobywać nowe umiejętności twarde i miękkie;
Akcje, które niosą za sobą merytoryczną wartość dodaną;
Akcje, które nie propagują postaw rasistowskich, dyskryminacyjnych,
agresywnych, nie nawiązują do nazizmu i faszyzmu;
Akcje, które nie są wymierzone przeciwko jednostce, konkretnej grupie ludzi,
jednostce naukowej lub administracyjnej;
Akcje, które dotyczą szeroko pojmowanych spraw międzynarodowych oraz
krzewiących postawy liderskie.
Akcje, których opis, miejsce i ranga jest zadowalająca i prestiżowa w takim
stopniu, w którym pozwala to Stowarzyszeniu na pochwalenie się patronowaniu
takiemu wydarzeniu1.

1. Patronat honorowy
Ten typ patronatu jest najwyższym i najważniejszym z patronatów, jakie
Stowarzyszenie może przyznać. O ten typ patronatu musi wystąpić osoba
reprezentująca organ administracji publicznej, organizację pozarządową, jednostkę
naukową lub inny podmiot organizujący daną akcję.
1

Ten warunek jest dość subiektywny i zależny od przedstawionego opisu przez jednostkę wnioskującą o
patronat.
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W ramach tego patronatu Forum Młodych Dyplomatów:
 Wnosi wkład w postaci czynnego osobowego udziału członka FMD (zabierając
głos w panelu dyskusyjnym, szkoleniu, itp.)
 Udostępnia swoje logo do materiałów promocyjnych akcji (plakaty, ulotki,
foldery, elektroniczne materiały graficzne);
 Zobowiązuje się udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach
informacyjnych (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych:
Facebook, Twitter, YouTube);
 Angażuje się w merytoryczną aranżację wydarzenia.
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
 Dostarczenia pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków
charakteru wydarzenia, o których jest mowa w części I;
 Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z
informacją
 „Patronat honorowy” lub „Partner”;
 Zapewnienia miejsca dla reprezentanta Forum Młodych Dyplomatów w panelu
dyskusyjnym lub szkoleniu (w zależności od charakteru wydarzenia), który jest
warunkiem udzielenia patronatu honorowego (wkład osobowy);
 Realną możliwość konsultacji, a nawet zmiany punktów merytorycznych akcji;
 Umieszczenia
odpowiedniej
informacji we
wszystkich kanałach
informacyjnych organizatora akcji o FMD;
 Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (rollup, ulotki, foldery, itp.).
2. Patronat zwykły
Patronatu zwykłego FMD może udzielić jednostce, która o taki patronat występuje i
prosi o wsparcie działań promocyjnych i merytorycznych. O ten typ patronatu musi
wystąpić osoba reprezentująca organ administracji publicznej, organizację
pozarządową, jednostkę naukową lub inny podmiot organizujący daną akcję.
W ramach współpracy FMD zobowiązuje się:
 Udostępnić swoje logo do materiałów promocyjnych akcji (plakaty, ulotki,
foldery, elektroniczne materiały graficzne);
 Udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych
(strona internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter,
YouTube);
 Zaangażować w merytoryczną aranżację wydarzenia (nie jest warunkiem
koniecznym).
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
 Dostarczenie pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków
charakteru wydarzenia, o których jest mowa w części I;
 Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z
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informacją „Patronat”;
 Umieszczenie
odpowiedniej
informacji we
wszystkich
kanałach informacyjnych organizatora akcji o FMD;
 Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (rollup, ulotki, foldery, itp.).

3. Patronat medialny
Patronat tego typu będzie udzielany dla akcji na wyraźną prośbę jednostki
zainteresowanej. W ramach współpracy FMD zobowiązuje się:
 Udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych
(strona
internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube);
 Przekazanie informacji i zachęcenie członków Forum Młodych Dyplomatów do
wzięcia udziału w akcji.
 Udostępnić informację o wydarzeniu na swoich kanałach informacyjnych
(strona internetowa, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter,
YouTube);
 Przekazanie informacji i zachęcenie członków Forum Młodych Dyplomatów do
wzięcia udziału w akcji.
Jednostka występująca o patronat zobowiązuje się do:
 Dostarczenie pełniej informacji o planowanej akcji oraz Spełnianie warunków
charakteru wydarzenia, o których jest mowa w części I;
Odpowiedniego umieszczenia logo FMD na materiałach promocyjnych z
informacją „Patronat medialny”;
 Odpowiednia informacja we wszystkich kanałach informacyjnych organizatora
akcji o FMD;
 Możliwość rozstawienia materiałów promocyjnych w dniu i miejscu akcji (roll-up,
ulotki, foldery, itp.).
Forum Młodych Dyplomatów dopuszcza możliwość indywidualnego
negocjowania warunków udzielania patronatu, zwłaszcza w takich
kwestiach jak:
 Wkład osobowy
 Konsultacja merytoryki spotkania
 Warunki promocji
 Oraz inne
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Raport – Kontakty międzynarodowe
Głównym celem działań było nawiązanie współpracy z organizacjami o zbliżonym
profilu

działalności

do

FMD,

aby

nasze

stowarzyszenie

miało

możliwość

współorganizowania oraz udziału w projektach międzynarodowych. Poczyniono także
kroki do poszerzenia oferty dla członków stowarzyszenia o nowy projekt: Delegaci
FMD.
Współpraca
FMD podpisało porozumienia o współpracy z następującymi
organizacjami:
1. International Peace Youth Group (Korea Południowa)
2. European Student Think Tank
W trakcie nawiązywania oficjalnej współpracy:
3. Association for International Affairs (Czechy)
4. Project Monma (Australia)
Organizacje, z którymi FMD nawiązało kontakt podczas OECD Forum
2016
w Paryżu:
5. Young European Leadership
6. Young Diplomats (Canada)
7. Global Voices (Australia)
8. The Aotearoa Youth Leadership Institute (Nowa Zelandia)
9. Global Attitude (Brazylia)
Delegaci FMD
Projekt Delegaci FMD służyć ma realizacji następujących celów:
 realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów,
 promocja Forum Młodych Dyplomatów w środowisku międzynarodowym,

 pogłębienie wiedzy członków FMD w zakresie prawa międzynarodowego
i działalności organizacji międzynarodowych
 działania networkingowe
W okresie od maja do grudnia 2016 r., członkowie FMD wzięli udział w
następujących wydarzeniach:

1. OECD Forum, Paryż, 31 maja – 1 czerwca
Uczestnicy: Katarzyna Kuśmierska, Marcel
Lesik, Martyna Wanat

2. Konferencja „Youth facing poverty
and exclusion”, Rada Europy,
Strasburg, 17 października
Uczestnicy: Laura Kloch, Yuriy Veliyev,
Martyna Wanat
FMD reprezentowało polską młodzież
podczas konferencji w siedzibie Rady
Europy
w Strasburgu, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z ubóstwem,
podejmującej problematykę ubóstwa wśród młodych ludzi. Wiceprzewodnicząca
Stowarzyszenia – Martyna Wanat, wygłosiła przemówienie na temat sytuacji
młodzieży

w

Polsce,

otwierające

całodniową konferencję.
3. Forum on Human rights, Democracy
and the Rule of Law, ONZ, Genewa, 2122 listopada
Uczestnicy: Weronika Biardzka
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Korespondenci zagraniczni
1. Wrocław
- Dorota Pawłowska, Niemcy, Frankfurt, dpawlowska@diplomacy.pl
- Patrycja Litwin, Węgry, Budapeszt, plitwin@diplomacy.pl
2. Poznań
- David Kekelashvili-Visotski - Włochy, Rzym, dvisotski@diplomacy.pl
- Regina Grygiel; Francja, Grenoble, rgrygel@diplomacy.pl
- Szymon Wiczyński, Hiszpania, Madryt swiczynski@diplomacy.pl
3. Kraków

- Monika Zielińska, mzielinska@diplomacy.pl
4. Trójmiasto

- Ania Bodnar, Belgia, Bruksela, abodnar@diplomacy.pl

Rekrutacja
Przedstawicielstwo
Regionalne FMD

Liczba złożonych
formularzy
aplikacyjnych

Kraków
Lublin
Warszawa
Wrocław
Poznań
Trójmiasto
Katowice
Razem

13
6
29
17
11
7
4
87

Liczba
przeprowadzonych
postępowań
rekrutacyjnych

Liczba osób
przyjętych w poczet
Członków
tymczasowych
FMD
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REKRUTACJA ZIMOWA
W zimowej rekrutacji wpłynęło 87 formularzy aplikacyjnych, przeprowadzono 87
postępowań rekrutacyjnych, z czego: 1 aplikacje odrzucono pierwszym etapie.
 1 aplikacji odrzucono po drugim etapie,
 osób zrezygnowało z dalszego procesu rekrutacji,
 wobec 7 osób Zarząd podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków tymczasowych,
lecz nie dopełnili oni formalności związanych z opłaceniem składki, tym samym
odrzucenie kandydatów 14 osób przyjęto w poczet członków tymczasowych

Grupy regionalne FMD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Europa Zachodnia
Europa Środkowa i Wschodnia
Azja i Pacyfik
Bliski Wschód i Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa

Europa Zachodnia
Koordynator – Roksana Basty (PR Wrocław) (czerwiec 2016 – teraz)
CZERWIEC
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
19.06

Schould I stay or schould I go- Relacje Wielkiej
Brytanii z Europą u progu referendum
21.06 Jubileusz 25- lecia podpisania Traktatu
Dobrosąsiedzkiego: Sukces czy porażka ?
30.06 Spanish elections: No end in sight

Marcel Lesik
Roksana Basty
Sebastian Holz
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SIERPIEŃ
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
23.08 Symbioza czy izolacja? Obraz nastrojów
"dzisiejszej" Holandii
25.08 Basta un si

Julia Grzybowska

27.08 Facts from Frankfurt: Next Fall's Bundestag
elections

Dorota Pawłowska

Mateusz Wiatr

WRZESIEŃ
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
27.09. Facts from Frankfurt: Can Germany make it?

Dorota Pawłowska

inne:
6.09.- Szymon Wiczyński wstępuje do grona członków EZ.
6.09- Ogłoszenie grupie Vice- Koordynatora, którym został Mateusz Morawski.
14.09.- Wprowadzenie COTYGODNIOWEGO ,,PRZEGLĄDU PRASY".
PRZEGLĄD PRASY EZ
14.09 I PRACÓWKA dotycząca tematyki UE
19.09 Francja
26.09 Szwajcaria
PAŹDZIERNIK
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
1.10

Przepraszam, czy jest Pan Austriakiem?

Maciej Giers

3.10

Jeżeli zmierzać, to dokąd- Polska w strukturach
międzynarodowych
Dokąd zmierza Hiszpania ?

Kinga Sroka

27.10

Szymon Wiczyński

30.10 Quo vadis Europa?

Mateusz Morawski

31.10

Anna Bodnar

Belgium’s diversity – strong point or weakness?

PRZEGLĄD PRASY EZ
3.10 Włochy
10.10 niemiecka prasa
25.10 Belgia
31.10 Hiszpania
inne:
8.10- rozpoczęcie rekrutacji jesiennej do EZ
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LISTOPAD
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
18.11 Fact from Frankfurt – How Germans feel about
Trump
21.11 Nowa Era Elżbietańska

Dorota Pawłowska
Przemek Krawczyk

PRZEGLĄD PRASY EZ
6.11
Polska
14.11 Wielka Brytania
23.11 Holandia
GRUDZIEŃ
ARTYKUŁY NA BLOGU EUROPY ZACHODNIEJ
2.12
Wymiana handlowa UE – Stany Zjednoczone.
Czyli skąd to zamieszanie z TTIP?

Sylwia Zysek

7.12 – Klub dyskusyjny na Skype: „Relacje UE – Turcja w kontekście członkostwa w
UE
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Europa Środkowa i Wschodnia (dawniej
Program Wschodni FMD)

Koordynator – Michał Szachmat (do sierpnia 2016), Borys Klejnota (sierpień 2016
– grudzień 2016)

Sierpień
- Borys Klejnota zostaje nowym koordynatorem grupy Program Wschodni FMD
Wrzesień
- Rekrutacja nowych członków FMD do Programu Wschodniego
Październik
- Rozpoczęcie tworzenia cotygodniowej prasówki o wydarzeniach w Europie
Środkowej i Wschodniej koordynowany przez Alicję Mużnik (od początku listopada)
- Artykuł na blog FMD - Partnerstwo za cenę terytorium - Piotr Furmaniak
- Artykuł na blog FMD - Wybory parlamentarne w Gruzji - Sylwia Byliniak
- Artykuł na blog FMD - Gdy społeczeństwo wyciąga pomocną dłoń, czyli o szefostwie
w Rosji - Piotr Furmaniak
Listopad
- Borys Klejnota i Martin Wycisk inicjują projekt wyjazdu do Gimnazjum nr 40 w
Kaliningradzie na Tydzień Polski

Azja i Pacyfik
Koordynator - Emilia Zyśk (PR Warszawa) (od grudnia 2015 – październik 2016),
Piotr Głogowski (październik 2015 – teraz)
Październik
24.10 Piotr Głogowski (PR Kraków) zostaje przewodniczącym Grupy Regionalnej Azji
i Pacyfiku
Listopad
5.11 Ustalenie planu na działalność Grupy Regionalnej

23

23.11 Rozpoczęcie rekrutacji do Grupy Regionalnej Azji i Pacyfiku

Bliski Wschód i Afryka
Koordynatorzy – Karolina Olszowska (PR Kraków), Aleksandra Skupińska (PR
Warszawa).
Działalność grupy:
Lipiec
3 lipca – Wojny wygrywa się w sojuszach. Zmiany w polityce
zagranicznej Turcji. – artykuł na bloga.
Październik
6 październik – udział w konferencji „Bezpieczeństwo kulturowe
obszary MENA” (współorganizacja oraz 2 referaty)
Listopad
3 listopad – FMD Trójmiasto + FMD Kraków klub dyskusyjny Mosul i
Aleppo
20 listopada - klub dyskusyjny via Skype – Zachodni Brzeg w widokiem
na mur
23 listopada – przegląd prasy FMD

Plany:
8 grudnia – spotkanie o migracjach
19 grudnia – FMD Kraków spotkanie z dr M. Maroniem – Historia
Tatarów w Polsce
Współorganizacja Seminarium Bliskowschodniego na Wydziale Historii
UJ
Styczeń – Izrael – Piekło na ziemi czy drzwi do raju?
Marzec – spotkanie z ambasadorem Turcji
Kwiecień – spotkanie z dziennikarzem M. Mamoniem połączone z
promocją jego książki (temat: niewola u fundamentalistów islamskich)
Maj – Pakistan
Czerwiec – orientalne seminarium naukowe doktorantów UJ
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Marzec (8-9 maja) II Ogólnopolski Studencko-Doktorancki Kongres
Orientalistyczny
Maj – Konferencja Bliski Wschód przed i po Wiośnie Arabskiej

Ameryka Północna
Koordynator: Monika de Silva
Działalność:
1.
Prowadzenie grupy facebookowej w celu wymiany artykułów,
informacji, konferencji związanej z regionem.
2.
Kluby dyskusyjne na temat wyborów w USA: poprowadzenie
klubu dyskusyjnego przez członka grupy we Wrocławiu oraz
uczestnictwo członków grupy na klubie dyskusyjnym w Warszawie.
3.
Przygotowanie i udostępnienie członkom FMD list dotyczących
literatury i filmów o regionie oraz listy potencjalnych partnerów w USA.
5.
Uczestnictwo członkiń grupy w spotkaniu organizowanym przez
Ambasadę USA z okazji African American History Month.
Maj
Organizacja przez członkinię grupy (J. Grabowska) dyskusji otwartej na temat relacji
USA-Kuba zaplanowana na 9.05 w Warszawie
Czerwiec
Warsztaty z systemu wyborczego w USA zorganizowane podczas Walnego
Zgromadzenia Członków
Listopad
Klub dyskusyjny o wyborach prezydenckich w USA na skypie
Grudzień
Trans-Pacific Partnership Conference we współpracy z organizacją Warsaw Latin
Convention
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Ameryka Południowa
Koordynator: Marcel Lesik (PR Katowice)
Listopad
21. 11 – Marcel Lesik zostaje Koordynatorem Grupy Regionalnej
„Ameryka Południowa”
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„Let’s meet in”:
- zwiększenie aktywności przedstawicielstwa regionalnego i jego członków,
- aktywizacja w szczególności członków tymczasowych,
- wyłonienie nowych liderów w przedstawicielstwie,
- promowanie przedstawicielstwa w swoim regionie,
- poszerzanie wiedzy merytorycznej i organizacyjnej członków PR.

W jaki sposób?
- organizacja większej liczby wydarzeń organizacyjnych (min. 2 w tygodniu) w
przedstawicielstwie,
- nawiązywanie współpracy z kołami naukowymi, czy organizacjami o podobnym
profilu co nasza,
- organizacja spotkania otwartego dla ludzi spoza FMD (min. 1 w okresie "Let's meet
in..."),
- promowanie przedstawicielstwa i jego działalności.

Let’s meet in Wrocław
Liczba wydarzeń: ok. 10
3-7.10 – Akcja promocyjna na uczelniach wyższych w Wrocławiu.
10.10 - Spotkanie w Konsulacie Generalnym Niemiec z panem Rainerem Sachsem.
12/19/26.10 - Cykl spotkań tematycznych z doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydziału Nauk Społecznych Jagodą Włoch: Zarządzanie migracjami we
współczesnym świecie.
13.10 - Uroczyste rozpoczęcie projektu "Get to Know Ukraine" -"Introduction to the
project Get to know Ukraine "
18/25/27.10
(szkolenia)

-

Spotkania

tematyczne

odnośnie

protokołu

dyplomatycznego

21.10 - Wykład z ekspertem prof. Ireneuszem Karolewskim "Kryzys w UE".
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23-29.10 - Trilateral Youth Forum - Germany, Poland and Russia
24.10 – Klub dyskusyjny „TTIP i CETA – porozmawiajmy o gospodarce”

Let’s meet in Tricity
Liczba wydarzeń: 3

10.11 Discussion Club
FMD Trójmiasto Effects of elections is
US – Koordynator Borys Klejnota
11.11 Skype'owy KD dotyczący protestów w Korei
Południowej – Koordynator Anna Bodnar
29.11
Spotkanie
z Konsulem Generalnym Ukrainy w
Gdańsku - Koordynator Borys Klejnota

Let’s meet in Warsaw
Liczba wydarzeń: ok. 8
15.11 - spotkanie z Damianem Wnukowskim z PISM
15.11 - klub dyskusyjny o wyborach w Ameryce
18.11 - warsztaty z prawa międzynarodowego publicznego z Moniką de Silvą
19.11 lub 26.11 - Młodzi Ambasadorzy
21.11 - klub dyskusyjny po niemiecku
22.11 - klub dyskusyjny po angielsku
23.11 - klub dyskusyjny po rosyjsku
25.11 - spotkanie z Mateuszem Krupczyńskim z NCSS
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Finanse
Konto Volkswagen Bank zostało przejęte przez Skarbnika nowego Zarządu w dniu
12.12.2015 roku.
Kwota zastana na rachunku to 20 454,37 zł.
Suma uznań: 19 542,60 zł, w tym:
a. 8 000 zł - projekt współpracy PL-DE
b. 2900, 60 zł - wpłaty z 1% podatku
c. 8600 zł - składki
d. 42 zł - inne
Suma obciążeń : 20 475,23 zł, w tym:
a.
b.
c.
d.
e.

2427,61 zł - zwroty za faktury na prośbę członków
697,53 zł - zwroty kosztów podróży
8 000 zł - finanse z projektu
7887,42 zł - inne opłaty w tym zwroty z grantów i grupa zagranica
1462,67 zł - inne

Obecna suma na koncie w VW Banku to 19 571,74 zł.
1. Moją główną działalnością jako Skarbnik stowarzyszenia było prowadzenie
bieżącej ewidencji wpłat składek członkowskich. Dzięki współpracy z
Krzysztofem Kirdzikiem udało mi sią uporządkować dane dotyczące wpłat na
poczet członkostwa na przestrzeni dwóch lat. Dzięki temu następny Zarząd
będzie miał przejrzysty wgląd w sytuację finansową stowarzyszenia.
2. We współpracy z księgowym wypracowałam dokumenty, dzięki którym kolejne
niestandardowe
transakcje
na
koncie
FMD
będą
odpowiednio
udokumentowane.
3. Wraz z księgowym stworzyłam sprawozdanie na rzecz Bazy Sprawozdań
Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Dodatkowo, wspierałam podczas rekrutacji Sekretarza stowarzyszenia w
przesyłaniu informacji do przyjętych kandydatów oraz w monitorowaniu wpłat
składek.
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Biuro Karier FMD podsumowanie 2015-2016
W sierpniu br. został nawiązany kontakt z ambasadami w kontekście współpracy:
wysyłania ofert stażu/praktyk/pracy. Kilka z nich wyraziło zainteresowanie
współpracą m.in. Ambasada Filipin, Francji, USA, Nowej Zelandii, Norwegii; Strona
facebookowa działa regularnie udostępniając wydarzenia, oferty pracy oraz stażach;
stworzono dostęp wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Akademii Młodych
Dyplomatów stworzono dostęp wszystkim nowym osobom, które wykupiły dostęp do
BK
Cele:
– „podpięcie” serwisu Biura Karier pod stronę internetową FMD (diplomacy.pl),
stworzenie zakładki tylko dla Biura Karier, w zamian skasowanie obecnej strony
internetowej Biura Karier.
Plusy: Ułatwienie dostępu do Biura Karier, wstawienie logo do „zakładki na stronie”
BK, (aktualnie nie potrafię tego zrobić, a dominującym logo jest EAD i FKP), bardziej
reprezentacyjna strona internetowa, podkreślenie faktu, iż to FMD jest
odpowiedzialne za BK oraz darmowa promocja FMD- każdy z zewnątrz, kto wejdzie w
link automatycznie znajdzie się na stronie Forum :)
– Współpraca z przedstawicielstwami regionalnymi- przesyłanie ofert z każdego
przedstawicielstwa, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktu z
koordynatorem Biura Karier,
– Stworzenie stałego zespołu. Pracy przy Biurze Karier nie jest dużo, głównym celem
jest wstawianie ofert na bieżąco. Liczę na współpracę przedstawicielstw, abym mogła
w każdym z nich mieć osobę, która szukając ofert w swoim regionie będzie prowadzić
projekt razem ze mną
– Zatwierdzenie decyzji, aby Biuro Karier było Darmowe. Starając się o grant BK
musi być serwisem darmowym. W ciągu roku zarabiamy na nim grosze. Celem jest,
aby z serwisu mogli korzystać tylko wybrani użytkownicy z naszego środowiska, czyli
tak jak jest do tej pory: FMD, FKP, EAD.
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Inicjatywy regionalne

PR Lublin
II Kongres Młodych Hispanistów – Ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca
kultury, religii, tradycji i gospodarki Hiszpanii i Europy
……
I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego – Debata z ekspertami z zakresu
wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce i samorządzie
…..
Międzynarodowe Targi VEGE FRUIT EXPO
……
Lubelska Symulacja Obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych – Młodzieżowy
projekt edukacyjny dotyczący promocji kultury dyskusji
……
Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest. Organizatorami wydarzenia byli
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W konferencji wzięło udział ok. 200
osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Węgier, Słowacji, Gruzji oraz
Kazachstanu. Obecni będą reprezentanci władz Polski i Ukrainy, a także
przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich oraz instytucji
wspierających przedsiębiorczość
……
Konsultacje społeczne dotyczące rynku pracy. Podczas spotkania byli obecni
również eksperci z zakresu polityki społecznej, a także przedstawiciele urzędów
pracy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego
……
IV Polski Kongres Przedsiębiorczości - Polski Kongres Przedsiębiorczości jest
największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce.
Patronami wydarzenia byli m.in. : Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
……
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Ogólnopolska Konferencja Naukowego Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo
Polski. Metamorfozy bezpieczeństwa i zagrożeń w XX i XXI wieku: nowa jakość
polityczna, militarna, demograficzna, kulturowa.
……
Ponadto jako Forum Młodych Dyplomatów objęliśmy patronatem honorowym
następujące wydarzenia:
II Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów
Symulację Obrad ONZ zorganizowaną dla uczniów klas gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w Lublin.
……
Jako FMD podjęliśmy również działania w celu promocji idei i wartości FMD oraz
promocji samej organizacji w mediach lokalnych: Radio Centrum, Radio Er

Inicjatywy regionalne

PR Katowice
Let’s meet in w ramach, którego zorganizowano spotkanie z konsulem honorowym
Bangladeszu, spotkanie z prezesem PTWP Tadeuszem Kuśpikiem oraz kluby
dyskusyjne ( w tym jeden z udziałem eksperta Akademii Dyplomacji Uniwersytetu
Śląskiego)
……
Zostaliśmy również partnerem PTWP w ramach organizacji
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
……
Próba nawiązania współpracy z studenckim radiem Egida przy okazji
udzielanego wywiadu
……
Spotkanie z konsulem honorowym Bangladeszu oraz klub dyskusyjny o umowie
nuklearnej zawartej z Iranem
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Ponadto braliśmy udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym i spotkaniu z
konsulem generalnym USA w Polsce
……
Poza tym cały czas pracujemy nad organizacją projektu „O sentencji z dyplomatą”,
który został już objęty m.in. patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
……
Plan organizacji wizyty studyjnej do Ostrawy oraz nawiązania współpracy z
kołami naukowymi z Uniwersytetu Śląskiego i promowania FMD Katowice przy
okazji różnych wydarzeń.
……
Warto również nadmienić, że w międzyczasie były prowadzone szkolenia z zakresu
stosunków międzynarodowych dla nowych członków FMD.

Inicjatywy regionalne

PR Kraków
"

Kluby dyskusyjne :
Soll die Türkei in die Europäische Union aufgenommen werden? / Czy Turcja
powinna wstąpić do Unii Europejskiej?
……
O tureckiej polityce i wolności słowa - spotkanie z tureckim pisarzem, Nedimem
Gürselem
……
FMD Trójmiasto + FMD Kraków klub dyskusyjny Mosul i Aleppo
……
CETA - korzyści i zagrożenia

Porozmawiajmy o Wołyniu - dyskusja na temat filmu Wojciecha Smarzowskiego
poprzedzona prelekcją studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
……
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spotkanie z Karolem Bijosiem dotyczące obserwacji wyborów
……
spotkanie z International Association for Political Science Students (hereafter
IAPSS) ; temat spotkania “Exploring the issues of migration in the heart of Europe”

Wydarzenia:
Paczka dla Bohatera
Spotkanie członków FMD Kraków z
Konsulem Generalnym Stanów
Zjednoczonych
w ramach nocy wyborczej
kongres GO AMERICAS ( Forum
Młodych Dyplomatów współorganizatorem)

Inicjatywy regionalne

PR Poznań

13.10 Powakacyjne spotkanie organizacyjne
……
26.10 Klub dyskusyjny: CETA – tak czy nie?
7.11 Amerykański Wieczór Wyborczy na WNPiD
……
29.11 Klub dyskusyjny: o Chinach. Z perspektywy Członków PR Poznań
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Inicjatywy regionalne

PR Trójmiasto
6.10 - Discussion Club (Wakacje pełne politycznych wrażeń)
……
21.10 - Współpraca przy organizacji Konferencji Badań Kosmicznych
……
24.10 - Zawód Dyplomata - Spotkanie z Ministrem Koziejem
……
3.11 - Discussion Club (Battle of Aleppo and Mosul - regional conflict)
……
11.11 - Discussion Club (Korea Południowa)
……
29.11 - Spotkanie z Konsulem Generalnym Ukrainy w Gdańsku

Inicjatywy regionalne

PR Wrocław
23.08.2016 r. Współorganizacja gry miejskiej pt. „Wspólnie po wolność”
……
20.09.2016 r. Otwarcie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej –
Uczestnictwo
……
W RAMACH LET’S MEET IN WROCŁAW:
3-7.10.- Promocja FMD na uczelniach wyższych
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……
10.10.- Spotkanie w Konsulacie Generalnym Niemiec z Rainerem Sachsem
……
11/18/ 25/27.10- Spotkania tematyczne odnośnie protokołu dyplomatycznego
(szkolenia) Zakres tematyki wydarzeń: a) ceremoniał - ceremonie, symbole
państwowe, ordery i odznaczenia, żałoba i pogrzeb narodowy b) dyplomacja misja dyplomatyczna, ambasador, precedencja, organizacje międzynarodowe,
korespondencja c) wizyty zagraniczne – znaczenie, typy, przebieg, ceremenonia,
rezydencja, program d) etykieta - przyjęcia, przy stole, ubiory, dobre wychowanie
……
12/19/26.10.- Cykl spotkań tematycznych z doktorantką Uniwersytetu
Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych Jagodą Włoch: Zarządzanie
migracjami we współczesnym świecie: 1. Droga do wielokulturowości – polityka
imigracyjna Australii. 2. Polityka imigracyjna Węgier a europejski kryzys
uchodźczy. 3. Muzułmańscy imigranci we Francji – źródła adaptacji i alienacji.
13.10- Uroczyste rozpoczęcie projektu "Get to Know Ukraine" -"Introduction to the
project Get to know Ukraine "
……
21.10- Wykład z ekspertem prof. Ireneuszem Karolewskim "Kryzys w UE"
……
23-29.10- Trialogue
……
17.10 Konkurs fotograficzny “Ja i moje FMD”
24.10 TTiPi CETA – porozmawiajmy o gospodarce koło dyskusyjne
……
26.10 Warsztaty improwizacji u Petera Mezey Kaufmanna z Red Ball Theater
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Inicjatywy regionalne

PR Warszawa
Działalność PR Warszawa skupiała się na trzech projektach:
Kluby Dyskusyjne
Młodzi Ambasadorzy
Inspiracje Herbaciane
Spotkanie z Alumnem

Kluby dyskusyjne w języku angielskim:
10.05.2016 r., TTIP leaks - the end of the dream of a superpowers or a rescue from
disaster?
……
17.05.2016 r., Canadian federal election results - a new era in Canadian politics?
……
24.05.2016 r., The Ukrainian Crisis – What has changed during the past two and a
half years?
……
31.05.2016 r., Obama's visit to Hiroshima - how America learned to stop worrying
and reject the bomb
……
7.06.2016 r., Syria and Iraq after Deash defeat
18.10.2016 r., Colombia Peace Process – are Narcos going to have a sequel?
……
25.10.2016 r., PL-UA relations and the current debate on the massacre in Volyn
……
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15.11.2016 r., Donald Trump President of the US - what happens next?

W języku niemieckim:
21.11.2016 r., FMD Mittelpunkt: Welt

Młodzi Ambasadorzy
Chiny i Japonia, Katarzyna Kuśmierska i Emilia Zyśk
……
Wprowadzenie do symulacji obrad “MUN”, Maciej Gorazdowski

Inspiracje Herbaciane
spotkanie z dr Magdaleną El Ghamari z Uniwersytetu w Białymstoku
……
31.05.2016 r., spotkanie z prof. Danielem
Boćkowskim z Uniwersytetu w Białymstoku
……
21.06.2016 r., spotkanie z Pawłem
Behrendtem, ekspertem Centrum Studiów
Polska-Azja;
15.11.2016 r., spotkanie z Damianem Wnukowskim, ekspertem PISM

Spotkanie z Alumnami
17.05.2016

22.09.2016 r., Tomasz Kłosowicz
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